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ИНДЕКС НА ЧОВЕКОВИОТ РАЗВОЈ  ЗА 
2022 Г. – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Пробивање пат во 
неизвесни времиња 





Вовед - што е Индекс на човековиот 
развој и каде е рангирана Северна 
Македонија

Извештајот за човековиот развој (во 
понатамошниот текст, ИЗЧР), врз основа 
на неговиот квантитативен методолошки 
постамент – Индексот на човековиот 
развој (во понатамошниот текст, ИНЧР), е 
една од најстарите и најсеопфатни алатки 
за собирање на податоци, анализа и 
проценка на јавните политики во полето 
на човековиот развој. Програмата 
за развој на Обединетите нации (во 
понатамошниот текст, УНДП), го објавува 
ИЗЧР постојано повеќе од три децении.¹ 
Се работи за истражен инструмент под 
покровителство на системот на ОН уште 
од 1990 г. кој има сеопфатна и обемна 
база на податоци од безмалку сите земји 
во светот. Во аналитичкиот опсег на ИЗЧР 
спаѓаат суштински теми од политиката, 
општеството, економијата и културата 
поврзани со човековиот развој. ИЗЧР 
се базира на ИНЧР, кој е сложен индекс, 
односно „збирна мерка на просечното 
постигнување во клучни димензии на 
човековиот развој: долг и здрав живот, 
да се биде начитан и да се има пристоен 
животен стандард“ што претставува 
„геометриска средна вредност на 
нормализирани индекси за секоја од 
трите димензии“ (УНДП, ИЗЧР 2021/22). 
Првиот, здравствениот аспект на ИНЧР, 
се потпира на просечниот животен век 
за секоја земја (нормализирана мерка), 
додека образовниот аспект се состои 

од две мерки – очекуван број години 
на образование и средна вредност на 
години на образование – вредности кои 
се нормализираат и за кои се пресметува 
средната вредност. Третиот аспект, бруто 
националниот приход (БНП), се мери преку 
паритетот на куповната моќ (ПКМ) по 
земја, што претставува стандардна мерка 
за просечен приход по земја. Конечно, со 
ИНЧР се мери разликата меѓу рангот на 
БНП по глава на жител и рангот на ИНЧР, 
со што се претставува нееднаквоста 
меѓу едноставниот економски стандард 
на земја спореден со нејзиното ниво на 
човеков развој. 

ИНЧР е индекс со кој се укажува на 
основните постигнувања во човековиот 
развој на глобално ниво, а и земја по 
земја. Го претставува нивото на напредок 
за постигнување на посакуваниот човечки 
стандард на живеење во суштински 
области како што се образованието, 
долговечноста и економскиот развој. 
За пошироката јавност, ИНЧР е општ 
показател за човековиот напредок кај 
земјата во горенаведените области, но 
е и показател на глобалните настани 
во однос на човековиот развој. Во овој 
контекст, меѓу најистрајните трендови на 
ИНЧР на глобално ниво, откако е воведен 
во 1990 г., е постојаното зголемување 
на неговата вредност, што е знак на 
постојано напредување на човековиот 
развој на глобално ниво. Меѓутоа, овој 
издржлив тренд почна да се менува 
постепено во 2019 г., дури и пред да се 

¹ За сеопфатен преглед на сите претходни изданија на Извештајот за човековиот развој, ве молиме посетете го 
сајтот http://hdr.undp.org. (пристапено на 20 октомври, 2022 г.)  
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Вредност на Индексот на човековиот развој

Глобална
финансиска криза

Пандемија
 на Ковид-19

Белешка: 
Извор:

периодот на глобалната финансиска криза е индикативен.
Пресметки на Канцеларијата за Извештајот за човековиот развој, врз основа на податоци од 
Баро и Ли (2018), ММФ (2021ц, 2022), УНДЕСА (2022а, 2022б), Институтот за статистика на УНЕСКО (2022), 
УНСД (2022) и Светската Банка (2022ц).

Предвиден

Глобалниот Индекс на човековиот развој опаѓа две години по ред
Извор: Пресметки на Канцеларијата за Извештајот за човековиот развој, врз основа на 
податоци од Баро и Ли (2018), ММФ (2021ц, 2022), УНДЕСА (2022а, 2022б), Институтот за 
статистика на УНЕСКО (2022), УНСД (2022) и Светската Банка (2022ц).

² Повисоката вредност е подобра 
³ Земјите се општо земено поделени на четири кохорти – 1) многу висок човеков развој (Швајцарија, Норвешка, 
Исланд итн.); 2) висок човеков развој – (Албанија, Бугарија, Северна Македонија); 3) среден човеков развој 
(Филипини, Боцвана, Боливија итн.); и 4) слаб човеков развој (Танзанија, Пакистан, Того итн.). Ве молиме видете го 
статистичкиот индекс на ИЗЧР 2021/22.
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појави пандемијата на Ковид-19, односно 
се забележува благо опаѓање. Со појавата 
на пандемијата на Ковид-19 во 2020 г., 
трендот само се влоши и забрза, при што 
2021 г. е првата во која ИНЧР се мери и 
опаѓа по вредност две години по ред. 
Уште е полошо што вредноста за 2021 г. 
на индексот  на глобално ниво (0,732)  е 
пониска од вредноста на индексот во 2017 
г. (0,733), со што се поништија петгодишните 

заложби на постојано подобрување. Оваа 
појава значи дека највисокото ниво на 
ИНЧР (0,739), поставено во 2019 г., ќе се 
постигне само ако трендот почне да се 
менува и постепено да се подобрува, што 
тешко се предвидува имајќи ги предвид 
најновите појави во 2022 г. на глобално 
ниво, а особено во Европа. И да се случи 
тоа, ќе биде потребен одреден период за 
повторно да се достигне нивото од 2019 г.



Рангирањето на Северна Македонија 
во ИЗЧР не започна откако почнаа да 
се собираат квантитативни податоци за 
потребите на Извештајот во 1990 г. Од 
лонгитудиналните податоци се гледа дека 
Северна Македонија е на ранг листата од 
2000 г., а оттогаш трендот на вредноста 
на ИНЧР се поклопува со тековите на 
глобалните вредности на ИНЧР. Северна 
Македонија се наоѓа во групата земји со 
висок степен на човеков развој (второ-
рангирана кохорта)3. Од пошироката слика 
од последниве две децении се гледа дека 
Северна Македонија напредувала побрзо 
во периодот од 2000 до 2010 г. - 0,90 % 
во споредба со периодот од 2010 до 2021 
г., со зголемување на вредноста на ИНЧР 

за само 0,36 %. Од 2000 до 2019 г. ИНЧР 
се зголемувал стабилно и постепено, па 
индексот пораснал од 0,675 на 0,784 (УНДП, 
ИНЧР 2021/22 изворни податоци). Трендот 
почнал да опаѓа во 2020 г., како и кај повеќето 
земји рангирани според ИНЧР, па опаднал 
на 0,774 во 2020 г., а во 2021 г. паднал уште 
подлабоко на 0,770. Вака ИНЧР на Северна 
Македонија паѓа подолу од вредноста што ја 
постигнала во 2018 г. (0,779), а поблиску на 
вредноста од 2015 г. (0,762), што значи дека 
при последната промена во вредноста на 
индексот, се изгубиле барем четири години 
напредок. Ако трендот продолжи наредната 
година/години, бројот изгубени години во 
напредок на ИНЧР може да се зголеми на 
седум, а и повеќе. 

Ако се гледа од перспектива на 
Југоисточна Европа, Северна Македонија  
навидум каска зад земјите од регионот, 
иако статистичките разлики не се многу 
големи. Поконкретно, и лонгитудиналните 
и вредностите на ИНЧР 2021/22 укажуваат 
на тоа дека Северна Македонија се 
наоѓа зад сите други земји од поранешна 

Табела 1 

Тренд на Индексот на човековиот развој (Северна Македонија), 1990-2021
Извор: УНДП. Податоци од ИНЧР 2021/22

  Индекс на човековиот развој (ИНЧР)  

 

 Просечен годишен пораст 
на ИНЧР

 

  Вредност    (%)  

Ранг 
на 
ИНЧР

 

Country  1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021  2015 -
2021

 

a 1990 -
2000

 

2000 -
2010

 

2010 -
2021

 

 1990 -
2021

 

78 
 

.. 0,675 0,738 0,762 0,779 0,784 0,774 0,770  5  ..  0,90 0,39  .. 

Промена 
во рангот 
на ИНЧР 

%

Северна 
Македонија
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Југославија, а и Бугарија, Грција и 
Албанија. Пет земји од кохортата на 
Југоисточна Европа се наоѓаат во групата 
земји со многу високо ИНЧР (Словенија, 
Грција, Хрватска, Црна Гора и Србија), а 
четири се во групата земји со високо ИНЧР 
(Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина 
и Северна Македонија).

ИНДЕКС НА ЧОВЕКОВИОТ РАЗВОЈ ЗА 2022 Г. - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Позитивно е што зголемувањето на 
процентот на пораст на ИНЧР во двете 
децении (2000-2010 г. и 2010-2021 
г.) е меѓу најголемите во регионот, 
само зад Србија и Албанија во обете 
временски низи, исто како Хрватска но 
само во втората деценија; иако, општо 
земено, разликите во порастот на 
ИНЧР се мали меѓу споредените земји 
во дадените временски низи. Сепак, 
поради најновата надолна спирала 
на вредноста на ИНЧР за последните 
две децении веројатно ќе се нарушат 
претходно воспоставените шаблони 
и ќе се создадат нови, што треба да се 
анализира од временска перспектива на 
неколку години. Сепак, општиот тренд на 
ИНЧР не е само статистички показател 
што укажува на тренд на опаѓање – исто 
така е кумулативен знак што треба да 

се анализира од различни перспективи. 
Една од перспективите подразбира 
добро владеење и политичка стабилност, 
бидејќи обете се предуслови за стабилно, 
просперитетно општество кое може да 
создаде предуслови за човеков развој 
и напредок во сите други полиња. Без 
политичка стабилност и добро владеење, 
тешко е да се постигне, па дури и да 
се дискутира за други прашања кои 
придонесуваат за човековиот развој 
и напредок. Недоволното добро 
владеење и политичка стабилност 
редовно предизвикува неизвесност 
во општествата во кои недостасуваат, 
што исто така ја подрива поединечната 
дејствителност (УНДП, ИЗЧР 2021/11), па 
се предизвикува маѓепсан круг на уште 
повеќе нестабилност, недостаток на 
владеење и несигурност.

Табела 2

Трендови на Индексот на човековиот развој (регион ЈИЕ), 1990-2021
Извор: УНДП. Податоци од ИНЧР 2021/22

   

 

  

  Value    (%)  

 

Индекс на човековиот развој (ИНЧР) Просечен годишен пораст 
на ИНЧР

Промена 
во рангот 
на ИНЧР 

 1990 2000  2010 2015 2018 2019 2020 2021  2015 -
2021 

a 1990 -
2000 

 2000 -
2010 

2010 -
2021 

1990 -
2021 

78
 

.. 0,675  0,738 0,762 0,779 0,784 0,774 0,770  5  ..   0,90 0,39 .. 

23  .. 0,821  0,890 0,903 0,917 0,921 0,913 0,918  1   ..  0,81 0,28 .. 

33  0,759 0,810  0,869 0,880 0,886 0,889 0,886 0,887  -2  0,65  0,71 0,19 0,50 

40  .. 0,759  0,821 0,843 0,856 0,861 0,855 0,858  5  ..  0,79 0,40 .. 

49  .. ..  0,808 0,822 0,834 0,837 0,826 0,832  3  ..  .. 0,27 .. 

63  .. 0,690  0,767 0,794 0,808 0,811  0,804 0,802  4  ..  1,06 0,41 .. 

67  0,647 0,677  0,754 0,795 0,806 0,810 0,794 0,796  -2  0,45  1,08 0,49 0,67 

68  0,684 0,725  0,790 0,809 0,809 0,810 0,802 0,795  -9  0,58  0,86 0,06 0,49 

74 
 

.. 0,667  0,725 0,761 0,776 0,783 0,781 0,780  10  ..  0,84 0,67 .. 

 

Индекс на човековиот развој (ИНЧР) Просечен годишен пораст 
на ИНЧР

Промена 
во рангот 
на ИНЧР 

Ранг 
на 
ИНЧР

Северна 
Македонија

Словенија

Грција

Хрватска

Црна Гора

Србија

Албанија

Бугарија

Босна и 
Херцеговина



Политичка стабилност и 
добро владеење

Последниве две децении главните 
улоги ги играат низа кризи, почнувајќи 
со финансиската криза од 2007 г., 
мигрантската криза по конфликтот во 
Сирија во 2015-2016 г., енергетската криза 
на глобално ниво, појавата на пандемијата 
на Ковид-19 и, во продолжение, 
конфликтот во Украина во 2022 г. Згора на 
тоа, пандемијата на Ковид-19 се преклопи 
со конфликтот во Украина, а Светската 
здравствена организација сè уште не ја 
прогласила пандемијата за завршена. 
Во такви услови, воопшто не чуди дека 
ИНЧР на глобално ниво опаѓа две години 
по ред, иако почнал да опаѓа уште пред 
да се појави вирусот. Пострашно е што 
пандемијата на Ковид-19 предизвика 
големо назадување  на демократијата 
во многу земји во светот, при што влади 
и хибридни/авторитарни режими или 
злоупотребуваа мерки или спроведуваа 
мерки кои очигледно не се однесуваат само 
на здравствената заштита на популацијата 
(Edgell et al. 2021, V-Dem 2022). Регионот 
на Југоисточна Европа не беше исклучок 
на ова општо правило, со соодветните 
разлики меѓу земјите (Brandlë et al., 2020 
г.) Назадувањето во демократијата се 
забележа во многу земји на глобално 
ниво, но и во регионот на Југоисточна 
Европа, поради претераната употреба на 
мерки наменети за борба против Ковид-19, 
како забраните за движење и другите 
видови владин интервенционизам што 
се спроведоа во насока на контрола на 
политичките и општествените процеси, 
место за борба со самата пандемија 
(Lewkowicz et al. 2022).  Според податоците, 
земјите во транзиција и хибридните 
режими се многу поподложни на таквите 
демократски слабости, па обично 
резултираат со повреди на човековите 
права и подривање на владеењето 
на правото и институционалната 

рамнотежа на општествата, со цел 
да се обезбедат моќни политички 
инструменти за контрола на општеството. 
Во овој контекст, со податоците од ИНЧР 
2021/22 се поткрепува општата слика на 
несигурност кај популацијата, особено во 
најразвиените земји (податоци од УНДП, 
ИНЧР 2021/22), заедно со исклучително 
изразени негативни ставови за светот и 
сè почестото согледување на негативните 
последици од кризата на глобално ниво.

Во таква атмосфера, се чини дека 
отпорноста на Северна Македонија кон 
назадувањето на демократијата нема 
цврста основа, со оглед на општествените 
трендови од кои произлегува самата 
отпорност. Од една страна, Северна 
Македонија ги има меѓу најлошите 
резултати во регионот во тестовите 
ПИСА на ОЕЦД (ОЕЦД, 2018), заедно 
со најнискиот резултат за индексот на 
медиумска писменост (Lessenski, 2021) од 
сите земји во Европа. Со резултат од само 
15 поени, Северна Македонија е последна 
на списокот, а Финска, со 76 поени, е 
прва, што е петпати повисоко од Северна 
Македонија. Подривањето остави уште 
една последица, со која се овозможува 
демократско назадување, поврзана со 
општата перцепција на корупција во 
земјата (Транспаренси интернешнал, 
2021 г.), при што со ИЗЧР 2021/22 јасно се 
покажа врската меѓу корупцијата и слабото 
владеење како детерминанти на послаб 
економски раст, помали инвестиции и 
послаби даночни приходи. Индексот на 
Северна Македонија е 39 (од можни 100), 
со што е на 87. место од 180 земји во 2021 г. 
Иако Северна Македонија забележа мало 
подобрување минатата година, општата 
перцепција на корупцијата придонесува 
кон слабото владеење и можноста за 
демократско назадување.

9ИНДЕКС НА ЧОВЕКОВИОТ РАЗВОЈ ЗА 2022 Г. - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Графикон 2

Индекс на медиумска писменост 2021 - рангирање и резултати
Извор: Отворено општество - Софија 2021
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Хрватска
Унгарија
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Грција

Романија
Србија

Бугарија
Турција

Црна Гора
Албанија

Босна и Херцеговина
Северна Македонија

Оценка за медиумска писменост 2021



Ако се земе предвид дека овие показатели 
се придружени со релативно голема 
тенденција да се бара популизам и да се 
верува во теории на заговор (Bliznakovski 
et al. 2021), станува јасно дека Северна 
Македонија има многу слаб одбранбен 
систем против демократски закани и 
опасности, со популација која е општо 
земено недоволно информирана да ги 
препознае самите извори на тие закани и 
опасности. 

Бидејќи има слаби предуслови за 
одржување на демократскиот капацитет 
на општеството, не ни чуди што појавата на 
Ковид-19 беше многу сериозна проверка, 
не само на институциите на македонскиот 
политички систем туку и општо земено на 

општеството. Наодите од ИЗЧР 2021/22 беа 
општо земено поткрепени со наодите од 
локалните и меѓународните организации 
што работат во Северна Македонија. 
Имено, податоците од Меѓународниот 
републикански институт (2021 г.) 
укажуваат на тоа дека на крајот на 2021 г. 
постои широко распространет песимизам 
во земјата за иднината на економијата, 
негативна перцепција за владеењето на 
правото и недоволно доверба, особено 
кон политичките партии. Со анкетата на 
Националниот институт за демократија 
од 2021 г. се поткрепува недоволната 
доверба во политичките институции, но 
и општата недоверба во демократијата, 
како модел кој најмногу му одговара на 
локалниот политички систем.

Графикон  3

Перцепции за применливоста на западната демократија во Северна Македонија
Извор: Национален демократски институт – канцеларија во Скопје, 2021
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Демократските показатели на Северна 
Македонија се релативно стабилни 
последните две децении во однос на 
довербата кон институцијата на земјата 
(УНДП, Извештај за рано предупредување 
за 2005 г.), како и во однос на социјалната 
поларизација во поглед на претпочитаниот 
систем на владеење - демократија или 
авторитаријанизам („Фридом хаус, Нејшнс 
ин транзит“ - Северна Македонија 2017 
г.) Од една страна, со Извештајот за рано 
предупредување на УНДП уште во 2005 
г. се потенцира дека постои сериозен 
недостаток на доверба во политичките 
лидери и институции, тренд кој е повеќе 
или помалку постојан до денес, во 
комбинација со општа перцепција дека 
земјата се движи во погрешна насока. Од 
друга страна, „Фридом хаус“ предупредува 
за постепеното демократско назадување 
уште од 2011 г. (во резултатите за 
демократија и за поединечни категории), 

при што во извештајот за 2017 г. јасно 
се подвлекува двојноста на системот – 
декларативна демократија со изразени 
авторитарни елементи и повреда на 
основни човекови права и слободи 
преку интервенционизам на владата. 
Незадоволството од демократијата, што 
го поттикна неизвесноста предизвикана 
од кризата со Ковид-19, уште повеќе ги 
влоши негативните трендови, па поголем 
дел од популацијата смета дека западниот 
стил на демократија не е најсоодветен 
за локалниот политички систем. Згора на 
тоа, довербата во институциите е сè уште 
релативно ниска, при што популацијата 
е главно задоволна со институциите кои 
имаат монопол на физичката сила (војската 
и полицијата). Најмалку се претпочитаат 
политичките партии и судството, а од сите 
политички институции, претседателот 
се смета за институција која е најмногу 
достојна за доверба.

Графикон 4

Перцепции за задоволство од институциите 
Извор: Национален демократски институт – канцеларија во Скопје, 2021

ГРАЃАНИТЕ СЕ ГЛАВНО НЕЗАДОВОЛНИ ОД РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
До која мера сте задоволни со работата на следниве институции?
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Во контекст на функционирањето на 
демократските институции, важно е да 
се обрати внимание на тоа до кој степен 
беше родово осетлива реакцијата на 
владата на Ковид-19. Според податоците од 
Глобалниот следач на реакцијата на Ковид 
низ родова призма (2020 г.), во Северна 
Македонија биле преземени вкупно 44 % 
родово осетливи мерки, што е над просекот 
на Западниот Балкан и меѓу подобрите 
резултати во регионот. Меѓутоа, според 
една понова студија на ОН за жените 
(2021), „кризните мерки и јавни политики 
за справување со пандемијата на Ковид-19 
(но и во било која итна состојба) требало да 
се осмислат врз основа на родова анализа 
и проценка на потенцијалното влијание на 
овие мерки и јавни политики на мажите и 
жените и во однос на родовата еднаквост. 
Понатаму, требало посериозно да се земе 
предвид меѓусекторскиот пристап, со кој се 
овозможува идентификација на ранливите 
групи врз основа на неколку фактори, 
како родот, но тука спаѓаат, меѓу другото, 
и класата, работниот статус, поделбата 

меѓу руралната/градската средина, 
етничката припадност и големината на 
домаќинството“.

Пандемијата на Ковид-19 имаше негативно 
влијание и на срцето на демократското 
владеење – на локалната самоуправа. 
Според студиите (Papcunová и Gregánová 
2021; ОЕЦД 2020 г.), двете најочигледни 
последици по општините се падот на 
приходите и зависноста од финансирањето 
на централната влада. Согласно 
податоците за општинските приходи 
(2020 г.), ситуацијата е идентична, при 
што „сопствените приходи на општините 
опаднале за 19 % во првата половина од 
2020 г. во споредба со истиот период во 
2019 г., додека „уделот на меѓувладините 
грантови се зголеми на 69,8 % , за да се 
надомести за загубата во општинските 
приходи“. Трендот на неизвесност 
продолжи и откако започна кризата во 
Украина, а се надоврза на веќе искажаните 
ранливости на општините во Северна 
Македонија.

Графикон 5

Влијанието на украинската криза на општините во Северна Македонија
Извор: Стојков и Рустеми, УНДП Северна Македонија, 2022
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Графикон 6

Промена во меѓу-владините трансфери кон локална самоуправа – Северна 
Македонија 
Извор: Стојков и Рустеми, УНДП Северна Македонија, 2022

Јасно е дека единиците на локална 
самоуправа сметаат дека украинската 
криза е навистина штетна, при што 
големите општини се позасегнати од 
негативните последици во споредба со 
средните и малите општини. Големите 
општини имаат пријавено негативно 
влијание од пандемијата на Ковид-19 во 
100 % од случаите, а средните општини тоа 

го имаат пријавено во 68,4 % од случаите 
(Стојков и Рустеми, 2022 г). Таа цифра 
кај малите општини е 76,5 %.  Понатаму, 
постои намалување на меѓу-владино 
финансирање како што беше наведено, 
а и општ недостаток на финансирање на 
општинските буџети, што дополнително 
ги притиска општините, кои се камени-
темелници на локалната демократија.
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Промена во меѓувладини трансфери (дополнителен или помал 
приход од јануари до јули 2022 во споредба со јануари – јули 2021)
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Табела 3

Случаи и смртност од Ковид-19, одделно за секоја земја (избрани податоци за 
регионот на ЈИЕ)  
Извор: Универзитет за медицина „Џoн Хопкинс“ – ресурсен центар за Коронавирусот, 

Кризата со Ковид-19 и нејзиното 
влијание на Северна Македонија 
(општи и социо-економски показатели)

Штетните последици на пандемијата на 
Ковид-19 по квалитетот на демократијата 
и општата перцепција на политичката и 
економската несигурност потекнуваат од 
самиот почеток на кризата, во март 2020 
г. Од појавата на пандемијата во Северна 
Македонија, по стапката на смртност од 
Ковид-19 земјата влезе во групата земји 
кои можеле да вложат поголем напор во 
лекување на пациенти заразени со Ковид-19. 

И покрај тоа, во секоја земја се користеа 
различни методологии за евидентирање 
на смртноста од Ковид-19; но на крајот на 
пандемијата, Северна Македонија е на петто 
место во светот по стапката на смртност на 
популација од 100.000, со просечна вредност 
од 458,68 смртни случаи (Универзитет за 
медицина „Џон Хопкинс“, 2022 г.). Беше 
подобра само од Перу, Бугарија, Унгарија и 
Босна и Херцеговина. 

     
     

 1,272,645  37,812  3.0%  544.18  
 399,584 16,161  4.0%  492.59  

 343,824 9,556  2.8%  458.68 
 282,052 2,784  1.0%  443.27  

 1,242,909  17,046  1.4%  415.22  
 1,220,889  6,864  0.6%  330.17  

 5,081,981  33,426  0.7%  320.69  
 2,392,745  17,162  0.7%  196.42  
 332,701  3,592  1.1%  124.82  

Земја Потврдени Смртни случаи Однос на бројот на
случаи и смртноста

Смртни случаи/
100.000 жител

Бугарија
Босна и Херцеговина
Северна Македонија
Црна Гора
Хрватска
Словенија
Грција
Србија
Албанија

Понатаму, една од причините поради 
кои граѓаните на Северна Македонија  
чувствуваа несигурност беше и фактот 
што вакцините против болеста почнаа да 
се даваат релативно доцна. Официјалниот 
почеток на вакцинацијата во земјата беше 17 
февруари, 2021 г., додека многу други земји 
во регионот (Словенија, Хрватска, Србија, 
Грција, Бугарија) почнаа со имунизација во 

декември 2020 г., додека Албанија започна 
со вакцинација во јануари 2021 г. (Контролна 
табла за коронавирусот на СЗО, 2022 г.). Од 
сегашна перспектива, разликата во времето 
е навидум незначителна, но тогаш беше 
од витално значење за да се започне со 
процесот на вакцинација, имајќи ја предвид 
сè полошата стапка на смртност од Ковид-19 
во земјата. 
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Табела 4

Датум на прва вакцинација против коронавирусот Ковид-19 (избрани податоци за 
регионот на ЈИЕ)    
Извор: Контролна табла за коронавирусот (Ковид-19) на Светската здравствена 
организација 

 Датум на прва вакцинација против Ковид-19
  

  
  

 
  

  
  

  
  
  

Бугарија
Босна и Херцеговина
Северна Македонија
Црна Гора
Хрватска
Словенија
Грција
Србија
Албанија

30 декември 2020
Неприменливо

17 февруари 2021
24 февруари 2021
23 декември 2020
23 декември 2020
23 декември 2020
23 декември 2020

13 јануари 2020

Земја

Чувството на неизвесност предизвикано 
од пандемијата на Ковид-19 уште повеќе 
се влоши откако кризата навлезе и во 
деловната сфера на општеството. Како 
што беше очекувано, мерките што беа 
преземени да се спречи ширењето на 
болеста се одразија на претпријатијата во 
земјата, кои пребродија еден од најтешките 
периоди за нивниот опстанок. Со забраните 
за движење, прекините во синџирите на 
снабдување, фактот што поголем дел од 
популацијата на глобално ниво не можеше 
да патува, отсуството на работната сила 
(Amirudin et al. 2021 г.) итн. само се влоши 

веќе тешката положба на македонските 
претпријатија во локален контекст. Од 
податоците на Меѓународната организација 
на трудот (во понатамошниот текст: МОТ) 
се гледа дека повеќето претпријатија 
забележале значителен пад на приходите 
во периодот меѓу октомври и декември 
2020 г., а најголемата штета (загуба од 20 
до 40 %) ја претрпеле средните и големите 
претпријатија). Состојбата не е подобра 
ни кај микро претпријатијата, каде што 
28 % пријавиле пад од 20-40 %, а речиси 
четвртина од нив (24 %) пријавиле драстично 
намалување на приходите од над 60 %.
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Графикон 7

Влијание на кризата со Ковид-19 врз приходите на претпријатијата по големина на 
претпријатие, 2019-2020 (процент на испитаници)
Извор: Мојсоска-Блажевски, Никица. „Сè поголемите предизвици и очекувања со кои 
се соочуваа македонските претпријатија за време на пандемијата на Ковид-19“, (Evolving 
challenges and expectations facing Macedonian enterprises during the Covid-19 pandemic) 2021.

11%

22%

33%

15%
16%

3%

7%

28%

34%

17%

12%

2%

16%

11%

40%

13%

20%

0%

11%

31%

36%

8%

3%

11%

13%

16%

28%

16%

24%

3%

 

Извор: Анкета на претпријатија, октомври-декември 2020 г.

 

Нема влијание

Пад од 40 % до 60 %

Пад под 20 %

Пад над 60 %

Пад од 20 % до 40 %

Позитивно влијание

Вкупно Микро Мали Средни Големи

Домино ефектот на кризата имаше 
влијание на работната сила на 
претпријатијата и на пазарот на труд во 
земјата, додека повеќето анкетирани 
компании пријавија значително 
зголемување на отказите кај работната 
сила. Повеќе од половина од компаниите 
(53 %) им дала отказ на најмногу 10 % од 
работниците, додека 17 % пријавија од 11 
% до 20 % отказни решенија. Уште 13 % 
од компаниите им дале отказ на меѓу 21 
% и 30 % од работниците, а уште 13 % од 
анкетираните компании им дале отказ 
на меѓу 31 % и 40 % од работниците. 
Најдраматичниот број на откази во 
статистичката маса на анкетирани 
претпријатија (над 41 %) е забележан кај 
3 % од компаниите. Бројот невработени 

лица драматично се зголеми првите 
шест месеци од пандемијата, при што 
„меѓу 29 февруари и 30 септември, 
2020 г., 45.543 лица се регистрирале 
како ново невработени на нето 
основа“ што било „зголемување од 
43,0 % од вкупниот број регистрирани 
невработени лица во период од седум 
месеци“ (УНДП, Социоекономска 
проценка на влијанието на Ковид-19 
во Северна Македонија 2020 г.). 
Последиците од отпуштањата директно 
влијаеле на начинот на кој активната 
популација го перципира пазарот на 
труд, при што уште повеќе се зголемила 
неизвесноста кај лицата што бараат 
работа, но и кај голем дел од веќе 
вработената популација.
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Графикон 8

Графикон 9

Удел на отпуштени работници во споредба со вкупната работна сила
Извор: Мојсоска-Блажевски, Никица. „Сè поголемите предизвици и очекувања со кои се 
соочуваа македонските претпријатија за време на пандемијата на Ковид-19“, (Evolving challenges 
and expectations facing Macedonian enterprises during the Covid-19 pandemic) 2021.

Број невработени лица во 2020 (на месечно ниво)
Извор: УНДП, „Социо-економска проценка на влијанието на Ковид-19 во Северна Македонија“, 
(Socioeconomic Assessment of Covid-19’s Impact in North Macedonia) 2020.

До 10 %

Меѓу 11 % и 20 %

Меѓу 21 % и 30 %

Меѓу 31 % и 40 %

Над 41 %
53%

17%

13%

13%
3%

31 јануари 
2020 г. Февруари Март Април Мај Јуни Јули Август Септември 30 септември
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Графикон 10

Зголемување на цените на прехранбените производи (2005-2020)
Извор: УНДП, „Социо-економска проценка на влијанието на Ковид-19 во Северна 
Македонија“, (Socioeconomic Assessment of Covid-19’s Impact in North Macedonia) 2020.

Foreign e�ective food prices
Domestic food prices

Негативните социо-економски трендови 
дополнително се зајакнале со зголемените 
цени на храната, што е показател со 
постојан пораст дури од 2005 г. (УНДП, 
Социоекономска проценка на влијанието 
на Ковид-19 во Северна Македонија 2020 
г.). Меѓутоа, по почетокот на пандемијата, 
цените на храната го забележале 
највисокиот годишен пораст од 5,5% 
во јуни 2020 г., а „домашните цени на 
храната забележаа поблаг тренд за време 
на пандемијата“. Заедно со постојаното 
зголемување на цените на другите 
животни трошоци како домување, вода, 
струја, гас итн., се создал социо-економски 
вртлог на неизвесност, кој оставил 
печат и на области како што се родовите 
односи и општествената поларизација 
во општеството. Од една страна, со 

последиците на пандемијата на Ковид-19 
се зголемија тензиите во сите општества 
во светот и се истакнаа политички 
анимозитети и општествена поларизација, 
со сѐ поголем екстремизам и употреба 
на насилни средства за постигнување 
политички цели (УНДП, ИЗЧР 2021/22). Од 
друга страна, товарот на кризата влијаел на 
родовите односи, па ја влошил положбата 
на младите девојки и жени во однос на 
зголемените обврски во домаќинството во 
однос на справување со последиците од 
кризата, последиците по пазарот на труд, 
но и поради влијанието на зголемувањето 
на насилство врз интимниот партнер и 
итната потреба за заштита од државата. 
Општествената поларизација и појавите 
поврзани со родови прашања заслужуваат 
посебни анализи.
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Родовите односи под 
влијание на несигурноста

Неизвесноста поради две последователни 
кризи кои се појавија во период од само две 
години имаше влијание на општествената 
состојба, при што податоците покажуваат 
дека родовите односи и родовата еднаквост 
се навистина засегнати. Последиците од 
конфликтот во Украина сèуште треба да 
се утврдат, но последиците од пандемијата 
на Ковид-19 се добро документирани, а со 
сè повеќе литература се поткрепуваат и 
квалитативните и квантитативните податоци. 
Во поглед на родовите односи, студиите 
покажуваат дека шокот од КОВИД-19 
најверојатно ќе ги оптовари жените 
непропорционално“ (Alon et al. 2020) главно 
како последица на драматичните промени 
во (не)вработеноста, ограничувањата за 
нега за децата, и општите перцепции на 
родовите норми.  Општо земено, кризата 
предизвикана од Ковид-19 „ги влоши 
родовите нееднаквости за жените и 
девојките“ (УНФПА 2020 г.) што негативно 
влијаеше на третманите и негата, но и на 
подложноста на семејно насилство. Од 
податоците од ИЗЧР 2021/22, јасно се гледа 
односот меѓу економската зависност и 
зголемувањето на насилство врз интимниот 
партнер (податоци од ИЗЧР 2021/22), 
што не оди во прилог на подобрување 
на ситуацијата со семејното насилство 
на глобално ниво, поради негативните 
економски последици кои пандемијата на 
Ковид-19 ги имаше на жените и девојките. 

Според Индексот на родов развој, 
јасно се гледа дека во оваа категорија 
Северна Македонија по резултатот е 
на претпоследно место во регионот, 
бидејќи е подобра само од Босна и 
Херцеговина. Иако на глобално ниво 
Северна Македонија има прилично 
висок резултат, во регионален 
контекст е очигледно дека мора да 
вложи поголеми напори да го постигне 
регионалниот просек и да биде ставена 
во првата кохорта земји на глобално 
ниво (во моментов е во третата кохорта). 
Во однос на Индексот на родова 
еднаквост (ИРЕ) и неговото најново 
издание од 2019 г. (Министерство за 
труд и социјална политика и Државен 
завод за статистика), резултатот на 
Северна Македонија од 62 поени е 
малку понизок од просекот во ЕУ, 67,4 
поени. Со ова земјата е на 16. место во 
споредба со земјите од ЕУ. Во поглед 
на моќта, земјата е над европскиот 
просек. Северна Македонија има 52,6 
поени, во споредба со просекот на ЕУ 
од 51,9. Меѓутоа, остануваат значајни 
родови нееднаквости, особено во 
однос на приход и заработувачка, како 
и во поглед на поделбата на домашните 
обврски. За споредба: Србија имаше 
58,0 во 2021 г., Албанија 60,4 поени 
во 2019, Црна Гора постигна 55 поени  
во 2019 г.
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Кога се зборува за родовите 
односи, особено ако се фокусираме 
на домаќинството како единица 
која претрпе тешки последици од 
негативните последици на Ковид-19, 
собраните податоци укажуваат на тоа 
дека домашната неплатена работа 
значително се зголемила за жените, со 
што дополнително се проширил јазот меѓу 
родовите во поглед на неплатена домашна 
работа и активности поврзани со нега 
(Башевска, 2020). За време на кризата со 
Ковид-19 „поголем дел од дополнителната 
нега за децата и товарот на „семејните“ 
обврски паѓа на жените, со што им е 
тешко да работат како обично“ (УНДП 
Социоекономска проценка на влијанието 
на Ковид-19 во Северна Македонија, 
2020). Дури и пред кризата, поголем дел 
од неплатената работа во домаќинството 
ја вршеа жени, околу 72 % (Реактор, 
2020а) во приближна бруто вредност од 

1,94 милиони евра, еднакво на 17,18 % од 
вкупната вредност на годишното БДП во 
Северна Македонија. Според актуелните 
студии, во три од пет категории во 
категоријата неплатена домашна работа 
(чистење и одржување на домаќинството, 
готвење и служење храна и водење 
на домаќинството), голема статистичка 
маса на жени пријавила зголемување на 
времето поминато на домашни активности, 
додека истата ситуација се забележува во 
три од шест категории кај активностите 
поврзани со нега (комуникација со 
децата, нега на децата и образовни 
активности со децата). Кај првиот сет 
показатели, најголемата разлика е во 
категоријата подготовка и служење 
храна, при што дури 44 % од жените, 
во споредба со само 19 % од мажите, 
пријавиле дека трошат повеќе време 
да ги вршат тие активности. Во втората 
категорија, најголемата дискрепанца 

Табела 5

Индексот на родов развој (избрани податоци за регионот на ЈИЕ) 
Извор: УНДП, податоци од Извештајот за човековиот развој 2021/22

 
  

Индекс на родов развој
 

  

 
Земја  Вредност  Група  

 
23 Словениа  0,999  1  

 
33 Грција  0,969  2 

 
40 Хрватска 0,995  1  

 
49 Црна Гора  0,981  1  

 
63 Србија  0,982  1  

 
67 Албанија  1,007  1  

68 Бугарија  0,995  1  

 
74 Босна и Херцеговина  0,940  3 

 
78 Северна Македонија 0,945  3 

 

Ранг
на
ИНЧР
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е во категоријата одгледување деца, 
каде што 21 % од жените пријавиле 
дека трошат повеќе време, слично на 
16-те % од анкетираните мажи. Станува 
очигледно дека „со рестриктивните 
мерки и затворањето на училиштата 
и градинките товарот на неплатената 
работа станал „повидлив“ во однос на 
негата што ја обезбедуваат жените“ 
(Реактор, 2020а). Згора на тоа, товарот на 
кризата од Ковид-19 се материјализира 
во форма на притисоци на пазарот на 
труд за жените, поради тоа што многу 
жени не беа во можност да ја искористат 

мерката за чување на децата помлади од 
10 години и на 10-годишна возраст зашто 
им беше страв дека работодавецот ќе 
им го прекине работниот однос, честите 
притисоци на работодавците „договорно“ 
да го раскинат работниот однос и 
општите притисоци во случај на отсуства 
од работното место (раскинување на 
работен однос, одбивање да се обнови 
договорот, кратење плата итн.). Полошо 
е што раскинувањето на работниот однос 
е забележано и кај трудни работнички, 
кои не биле изоставени од овој  
негативен тренд.

Графикон 11

Зголемување на времето поминато на домашна работа и активности поврзани со 
давање нега во време на Ковид-19, податоци по род
Извор: Башевска, Марија „Влијанието на Ковид-19 врз жените и мажите во Северна 
Македонија“. СДЦ, Шведска, УН жени, Жените се важни (Women Count). 2020.

ДОМАШНА РАБОТА

Чистење и одржување на домот

Готвење и послужување оброци

Управување со домаќинство

Купување намирници

Носење вода, огревно дрво

Emotional support of family members                                                                                                                             
Помагање на стари, болни или лица

АКТИВНОСТИ ЗА ГРИЖА

Играње, разговарање, читање на децата

30%
44%

40%

40%

19%

17%

16%

16%

11%
11%

10%
10%

21%

21%

20%

22%

37%
35%

6%
5%

4%
4%

Грижа за децата (хранење, чистење и др.)

Подучување, настава и обука на децата

Емоционална поддршка на членови

Грижа за домашно милениче/животни

Пораст на времето поминато во неплатена домашна работа и активности
за грижа во време на КОВИД-19, според пол

Мажи
Жени

на семеството

со попреченост
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Истата анкета го покрива и прашањето 
како последиците што пандемијата 
ги имала на родовите односи во 
домаќинството се поврзани со родовите 
улоги во семејството. Во оваа категорија, 
очигледно е дека може да се забележат 
некои позитивни трендови, при што 45 
% од анкетираните жени укажале на тоа 
дека нивниот партнер повеќе им помага во 
домаќинството од претходно, додека 25 % 
не го потврдуваат ова тврдење. Слично на 

тоа, 41 % од жените нагласуваат дека други 
членови на семејството помогнале со 
активностите поврзани со домаќинството 
за време на пандемијата, додека 24 % 
не посочуваат ваква појава. Бројките во 
категоријата на дополнителна помош од 
децата (синовите и ќерките) остануваат 
релативно ниски, веројатно поради брзата 
промена во образовната средина на 
децата, на која морале да се прилагодат и 
за која одвоиле повеќе време.

Графикон 12

Промена во родовите улоги и одговорности во домаќинството со ширењето на 
Ковид-19 (жени)
Извор: Башевска, Марија „Влијанието на Ковид-19 врз жените и мажите во Северна 
Македонија“. СДЦ, Шведска, УН жени, Жените се важни (Women Count). 2020.

Партнерот ми помага повеќе

Ќерката ми помага повеќе

Синот ми помага повеќе

Другите членови на семејството ми помагаат повеќе

Ангажирав дадилка/работник/чка

Дадилка/работник/чка сега работи повеќе

Дадилка/работник/чка веќе не работи кај нас

Сама сум, нема кој да ми помогне

не е применливонеда

45%

41%

19%

24%

29%

29%

25% 32%

25%

39%

31%

30%

7%

ЖЕНИ

0%

0%

0%
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Графикон 13

Приходи во домаќинствата на жените на кои им е потребна заштита од насилство по 
почетокот на пандемијата
Извор: Павловски, Дарко, Антиќ Бојан и Фрисциќ, Јасмина „Влијанието на кризата 
предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените Ромки од Република Северна Македонија“. 
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ. 2021.

Од податоците од ИЗЧР 2021/22, се гледа 
дека популацијата во целиот свет се 
пожалила на зголемено ниво на нервоза 
и стрес поради поголемиот песимизам и 
зачестена појава на душевни растројства 
(податоци од ИЗЧР 2021/22). Во оваа 
поширока рамка, зголеменото родово-
базирано и особено семејно насилство под 
притисоците предизвикани од пандемијата 
има последици и по локалниот контекст 
на Северна Македонија. Со студиите се 
потврдува дека Северна Македонија има 
надминато низа предизвици во поглед на 
родово-базираното насилство, особено 
на локално ниво кај заедниците што се 
засегнати од тоа (УНДП/АКФ (Екшн агејнст 
хангер), 2021 Панева 2021, Цветковиќ et 
al. 2018) и кон маргинализираните групи 
жени (Бошкова и Симоновиќ 2021).

Поконкретно, од локалните студии може 
да се види и дека проблемот на семејно 
насилство е актуелен и за време на 
кризата со Ковид-19 и не е поврзан со 
нивото на приход во домаќинството, 
спротивно на она што може да се заклучи 

од податоците од ИЗЧР 2021/22.  Според 
дополнителни локални студии, двете 
најголеми закани за жените и девојките 
во контекст на кризата со Ковид-19 во 
Северна Македонија биле економската 
независност и физичката безбедност 
(Реактор, 2020б). Иако привидно има 
помалку пријави за семејно насилство 
во првото тромесечје од 2020 г., според 
студијата на „Реактор“, од теренските 
извештаи може да се увиди дека семејното 
насилство значително се зголемило за 
време на кризата со Ковид-19, при што 
имало два случаи на фемицид пред да 
истечат првите две недели од почетокот 
на пандемијата. Освен тоа, НВО-ата 
предупредија за можни реперкусии во 
смисла на зголемен број случаи на семејно 
насилство по крајот на прогласената 
кризна состојба, со предупредување 
до државата да подготви капацитети за 
олеснување на ситуацијата. Од доказите 
од УНДП се гледа дека повеќето убиства 
(50 %) се случиле во семејниот дом, т.е. 
во домот каде што сторителот живеел со 
жртвата, а 25 % од убиствата се случиле 

4 However, one must state that the sample of the survey by Pavlovski et al. is rather small so methodological limitations 
must be taken in consideration if relation is to be made between the research and global HDR 2021/22 data. 

1

1

3

2

3

2

060.001 +

45.001 - 60.000 денари

30.001 - 45.000 денари

24.001 - 30.000 денари

18.001 - 24.000 денари

12.001 - 18.000 денари

6.001 - 12.000 денари
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Табела 6

Табела 7

Вдомување на жени-жртви на семејно насилство и нивните деца во прифатилишта
Извор: Советот на Европа. „Извештај поднесен од Северна Македонија согласно 
Член 68, став 1 од Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против 
насилството против жени и семејно насилство (основен извештај)“. ГРЕВИО, 2022.

Тип помош за жртвите на семејно насилство
Извор: Советот на Европа. „Извештај поднесен од Северна Македонија согласно 
Член 68, став 1 од Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против 
насилството против жени и семејно насилство (основен извештај)“. ГРЕВИО, 2022.

во домот каде што жртвата живеела сама 
или со родителите или други членови на 
семејството (УНДП АКФ, 2021).  Заклучокот 
уште еднаш се потврдува дека жените 
во Република Северна Македонија се 
најнесигурни дома.

Освен тоа, според податоците од 
Министерство за труд и социјална 
политика, постои видливо зголемување 
на жени сместени во прифатилишта на 
национално ниво во 2020 г. (74 лица), 
што е речиси двапати повеќе од 2019 г. 
(38). Една од причините може да е токму 
пандемијата на Ковид-19 и зголемувањето 

на семејното насилство, иако не можат 
да се исклучат и други фактори. Кога 
зборуваме за типот помош, сите типови 
помош се зголемиле во Северна 
Македонија во 2019 г., дури и пред појавата 
на Ковид-19, а највидливото зголемување 
било во категориите психолошка помош и 
поддршка, правна помош, и привремени 
заштитни мерки. Сè на сè, трендот на 
зголемување на заштита од семејно 
насилство е знак за зголемување на 
самото семејно насилство, но исто така 
може да укажува на фактот дека свесноста 
на жртвите постепено се подигала и дека 
посамоуверено барале помош. 

  
Жени   
Деца  
Вкупно  

2018
27

56

2019
38
74 63
102

2020
74

114

2021

29

Сместени во прифатилишта

Тип помош за жртви на семејно 
насилство
Психолошка помош и поддршка 
Правна помош
Права на социјална заштита
Број известувања до Агенцијата за 
вработување за вклучување во 
активни мерки
Предложени привремени заштитни 
мерки поднесени до судот од Центарот 
за социјална работа
Жени-жртви сместени во 
прифатилишта со децата

2018

919
793
21

135

545

56

2019

1554
1091
36

283

1007

102

2020

1531
1087
72
310

1042

114

2020

1068
1352

81
196

1223

58
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Политичка/општествена поларизација  
и екстремизам  

Намалувањето на поддршката за 
демократијата, како и опаѓањето на 
критичните елементи за демократско 
владеење општо земено се јасно изразени 
во ИЗЧР 2021/22. Со ваквите негативни 
трендови се поврзани и зголемената 
недоверба во сите групи на идеолошка 
ориентација во општеството, како и 
позитивниот однос меѓу несигурноста и 
намалувањето на довербата во другите 
луѓе, како и политичкиот екстремизам 
(податоци од ИЗЧР 2021/22). Таквата 
атмосфера на глобално ниво е  
придружена со видливо зголемување на 
политичката поларизација на општествата, 
како и насилен екстремизам што се 
дефинира како „верувања и дела на лица 
кои користат идеолошки мотивирано 

насилство за да заземат радикални 
идеолошки, религиозни или политички 
ставови“ (владата на РСМ во Мојанчевска 
et al., 2020 г.). Северна Македонија не е 
исклучок на овој тренд, со историја на 
насилство, дури и на институционално ниво 
(Марковиќ и Поповиќ, 2015 г.). Од неколкуте 
главни кризи во земјата, две завршија 
со насилна епизода - парламентарната 
криза во декември 2012 г. и упадот во 
парламентот во април 2017 г. Освен тоа, 
Северна Македонија подлежи на зголемен 
политички и верски екстремизам подолг 
период, кој понекогаш ги загрозува 
темелите на либералната демократија 
во суштина и создава „недоверба и 
антагонизам меѓу етничките заедници во 
земјата“ (Мојанчевска et al., 2020 г.). 

Графикон 14

Тенденции на стручното мислење изразени во проценти во врска со чинителите кои имаат 
улога во поттикнување екстремистички движења
Извор: Мојанчевска, Катерина, Јованчиќ, Елена и Муслиу, Афродита. „Етнички и 
политички екстремизам во Северна Македонија: мапирање на главните акциони рамки во 
екстремистички сцени“ (Ethnic And Political Extremism In North Macedonia: Mapping the Main 
Action Frameworks in the Extremist Scenes). НЕКСУС - граѓански концепт. Скопје: 2020.

15.47%

Government institutions (local and national level)
Political parties
Religious groups
Civil associations
Sports fan groups

24.25%
21.32%

16.76%

22.19%

Actors who have a role in inciting 
extremist movements in our country
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Владини институции (локално и државно ниво) 
Политички партии
Религиозни групи
Граѓански асоцијации
Навивачки групи

Чинители кои имаат улога во поттикнување 
екстремистички движења во нашата земја



Од анкетите со локални стручњаци се 
гледа дека одговорните чинители за 
поттикнување екстремистички движења 
се длабоко зариени во политичкото 
ткиво на земјата, а и на општеството. 
Стручните лица ги сметаат политичките 
партии за најодговорниот чинител за 
поттикнување екстремистички движења 
во земјата (24,25 %), а по нив се 
навивачките групи (22,19 %) и верските 
групи (21,32 %). Владините институции 
и групите од граѓанското општество 
многу помалку се сметаат за чинители 
кои поттикнуваат екстремизам. Освен 
тоа, кога зборуваме за факторите 

што придонесуваат кон поттикнување 
екстремистички движења, најчесто се 
обвинува злонамерното толкување и 
практика на верите (18,85 %), а потоа 
следат политичкото исклучување (18,27 
%), мешањето на религијата и политиката 
(17,60 %) и економското исклучување 
(17,26 %).  Се чини дека глобалните 
трендови повеќе или помалку се 
совпаѓаат со локалните случувања кога 
се работи за насилниот екстремизам, 
додека општествената поларизација 
што потекнува од радикализација и 
политички поделби може да му наштети 
на општеството на подолги патеки.

Графикон 15

Тенденции на стручното мислење изразени во проценти во врска со потенцијалот на 
факторите во поттикнување екстремистички движења во нашата земја
Извор: Извор: Мојанчевска, Катерина, Јованчиќ, Елена и Муслиу, Афродита. „Етнички и 
политички екстремизам во Северна Македонија: мапирање на главните акциони рамки 
во екстремистички сцени“ (Ethnic And Political Extremism In North Macedonia: Mapping the 
Main Action Frameworks in the Extremist Scenes). НЕКСУС - граѓански концепт. Скопје: 2020

Economic exclusion
Injustice and repression (political exclusion)
Global geopolitics and perception of injustice to the country of the groups
Weak state and weak security capacities
Connection between religion and politics, and the religion as mechanism of political defence
Erroneous mainstream interpretation and practice of religions

Potential of factors in iniciting extremist scenes in our country

17.26%
18.27%

14.14%
13.88%

17.60% 18.85%
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Економско исклучување
Неправда и репресија (политичко исклучување)
Глобална геополитика и перцепција за неправда кон земјата или групите
Слаба држава и слаби капацитети за безбедност
Врска меѓу религијата и политиката, и религијата како механизам за политичка одбрана
Погрешно толкување во мејнстримот и практика на религиите.

Потенцијал на факторите за поттикнување 
екстремистички сцени во нашата земја



Графикон 16

Поддршка за Охридскиот рамковен договор 2001-2021
Извор: Анкета на јавно мислење – граѓани на Северна Македонија (ноември-декември 
2021). Меѓународен републикански институт. Скопје: 2021.

41%

43%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53%

38%

35%

20%

12%

49%

Ноември 2021

Декември 2010

Декември 2001

Дали лично го поддржувате или се 
противите на Охридскиот рамковен договор?*

Поддржува Се противи Не знае/Нерешен

Изворите на политичката и општествена 
поларизација не се наоѓаат само во 
меѓуетничкиот и меѓурелигискиот 
амбиент. И критичките политички прашања 
и ориентацијата на надворешната 
политика можат да имаат голем придонес 
кон политичката и општествената 
поларизација, особено во атмосфера на 
економска и општествена несигурност. 
Формативните политички моменти за 

Северна Македонија последниве две 
децении се поврзани со Охридскиот 
Рамковен договор од 2001 г., Преспанскиот 
договор од 2018 г., како и прифаќањето 
на предлогот на ЕУ за решавање на 
билатералниот спор со Бугарија во 2022 
г. Сите горенаведени политички договори 
го поделија општеството, не само по 
етнички линии, туку и во етничкото ткиво 
на поединечните етнички групи.
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Табела 8

Индекс на човековиот развој приспособен на притисокот врз планетата 
Извор: УНДП, податоци од Извештајот за човековиот развој 2021/22.

Климатски притисоци 

Меѓу социо-економските, културолошките 
и политичките прашања кои создаваат 
атмосфера на несигурност на глобално 
ниво, еден од најголемите предизвици 
и понатаму е економскиот развој во 
комбинација со што е можно помала 
повреда на планетата. Многу е тешко да се 
постигне развој безопасен за животната 
средина, бидејќи планетата е под сè 
поголеми притисоци, а самата транзиција 
на енергијата бара експлоатација на 
минерали и материјали со што само се 
зголемуваат притисоците врз планетата 
(податоци од ИЗЧР 2021/22). Еден од 
обидите за создавање иновативна 
методологија за да се мери притисокот 
врз планетата е Индексот на човековиот 
развој приспособен на притисокот врз 
планетата (ПХДИ).  Се дефинира како 
„ниво на човековиот развој приспособено 
на емисиите на јаглерод диоксид по глава 

на жител (базирано на производство) и 
материјален отпечаток по глава на жител 
за да се објасни претераниот притисок 
што луѓето и’ го вршат на планетата“. 
(УНДП ПХДИ техничка белешка, 2022 г.) 
Рангирањето на земјите според ПХДИ е 
релативно, зашто толкувањето на индексот 
треба да подлежи на методолошки 
резервирања. Сепак, рангирањето 
отсликува одредени трендови, при што 
поразвиените земји имаат повисоки 
вредности за ПХДИ, додека кај други 
показатели, како емисиите на јаглерод 
диоксид и индексот на материјален 
отпечаток, постои голема варијација од 
земја во земја, па е тешко да се донесат 
сигурни заклучоци. Во Југоисточна 
Европа, Северна Македонија има една 
од најниските вредности на ПХДИ, како 
и најниска вредност за материјалниот 
отпечаток по глава на жител.

Ранг на 
ИНЧР

 

Земја

 

Земја

 

Индекс приспособен на 
притисокот врз планетата

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

   
 

 

 

 

  
  

 
  

23  0,918 0,769 16,2 8 0,838 6,0 0,912 25,4 0,764 

33  0,887 0,792 10,7 22 0,893 5,0 0,927 15,2 0,859 

40  0,858 0,764 11,0  23 0,890 4,1  0,940 17,1  0,841 

49  0,832 .. .. .. .. 3,7 0,946 .. .. 

63  0,802 0,715 10,8 11  0,891 4,9 0,928 15,7 0,854 

67  0,796 0,739 7,2 28 0,928 1,6 0,977 13,0 0,879 

68  0,795 0,708 10,9 12 0,891 5,4 0,922 15,0 0,860 
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0,780 0,691 11,4  6 0,885 6,5 0,905 14,4 0,866 

78  0,770 0,707 8,2 15 0,918 3,4 0,950 12,3 0,886 

 

Емисии на 
јаглерод 
диоксид по 
глава на жител 
(производство)

Индекс на 
емисии на 
јаглерод 
диоксид 
(производство)

Материјален 
отпечаток 
по глава 
на жител

Индекс на 
материјален 
отпечаток

Вредност 
за 2021

Вредност 
за 2021

Разлика од 
вредноста на 
ИНЧР (%) 2021

Разлика од 
рангот на 
ИНЧР

Фактор за 
приспособување 
за притисоците 
врз планетата

Вредност 
за 2021

(тони)
2020

(тони)
2019

Вредност 
за 2020

Вредност 
за 2019

Словениа

Грција

Хрватска

Црна Гора

Србија

Албанија

Бугарија

Босна и 
Херцеговина

Северна 
Македонија
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Кога сме кај обновливата енергија, 
конфликтот во Украина поттикна 
енергична дебата на глобално ниво за 
енергетската одржливост и независност 
на земјите. Помалиот степен на 
енергетска зависност на дадена земја 
секако придонесуваат за понизок 
степен на несигурност, особено во 
атмосфера на големи скокови на цените 
на стоките. Во контекст на производство 
на електрична енергија, Северна 
Македонија сè уште главно зависи од 
необновливи извори, додека во 2020 г. 

необновливите извори придонесоа со 
дури 3872 гигават-часови, или 72 % од 
целото производство на струја, додека 
обновливите ресурси придонесоа со 
1475 гигават-часови, или со само 28 % од 
севкупното производство на електрична 
енергија. Електричната енергија од 
обновливи извори потекнува главно 
од хидро-енергија (24 %), ветер (само 2 
%), биоенергија (1 %), додека сончевата 
енергија придонесе со само 24 гигават-
часови, што е занемарливо и под 1  % 
(ИРЕНА 2022).

Графикон 17

Удел на обновливи и необновливи извори во производството на електрична енергија 
во Северна Македонија во 2020
Извор: Меѓународна агенција за обновлива енергија (ИРЕНА) – профил на земјата, 
Северна Македонија, 2022
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Графикон 18

Капацитет за обновлива енергија во Северна Македонија во 2021 
Извор: Меѓународна агенција за обновлива енергија (ИРЕНА) – профил на земјата, 
Северна Македонија, 2022

Меѓутоа, очигледно е дека постои 
постепено зголемување на употребата 
на обновливите извори последниве 
осум години, и дека одредени категории 
обновливи извори се сè уште далеку од 
искористени, како што се електричната 
енергија добиена од сонцето и ветерот. 

За инвестиција и транзиција кон 
обновливата енергетика е потребно 
долгорочно планирање, но последната 
низа кризи е бездруго предупредување 
за важноста на енергетската 
одржливост и долгорочните инвестиции 
во земјата. 
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Табела 9

Показатели на напредок во транзицијата кон економија со ниско производство на 
стакленички гасови до 2050
Извор: Здравева, Павлина. Национална развојна стратегија на Република Северна Македонија 
2022-2042 – животна средина, климатски промени и живеалишта. Влада на РСМ. 2022.

Во една од студиите објавени во рамките 
на подготовката на Националната 
развојна стратегија на Република 
Северна Македонија поврзана со 
животната средина, климатските промени 
и живеалиштата (2022 г.), владата го 
следи напредокот во горенаведените 
полиња преку 116 показатели во 17 
области. Во студијата се осмислени 
конкретни показатели поврзани со сите 
области што се покриени, и се обраќа 
особено внимание на намалување на 
емисиите на стакленички гасови од 4,93 
ГХГ3 / по глава на жител во 2020 г. на 3,86 
ГХГ3 / по глава на жител во 2050 г., како 
и да се зголеми процентот на употребата 
на обновливи ресурси во севкупната 
бруто потрошувачка на електрична 
енергија на земјата од 23 % во 2021 г. 
на 46 % во 2050 г. Според студијата, 
Северна Македонија се има приклучено 
на заложбите да се намалат емисиите 
на стакленички гасови и материјалниот 
отпечаток до 2050 г., при што се обидува 
да го зголеми уделот на обновлива 
енергија до 2050 г. за значителен 
процент. Оваа обврска потекнува од 
Парискиот климатски договор, потпишан 
во 2017 г., каде што Северна Македонија 
„вети дека ќе ги намали стакленичките 
гасови за 52 проценти, што значи дека 

термоелектраните што работат на јаглен 
мора да се затворат до крајот на деценијата, 
што ја става земјата во многу незгодна 
ситуација имајќи ги предвид најновите 
текови во светската енергетска криза“ 
(Министерство за животната средина и 
просторно планирање, 2021 г.). Државата 
има за цел „да ги намали емисиите на 
јаглерод диоксид од согорување фосилни 
горива за 30 %, односно, за 36 % како 
поамбициозна цел, до 2030 г. во споредба 
со сценариото во кое се оди по старо“. Во 
поглед на трошоците на заложбите што ги 
презема државата, се проценува дека ќе 
имаат удел од 7,7 % од вкупниот просечен 
годишен БДП.

Потребата од толку силна заложба 
од државата е резултат на прилично 
загрижувачката состојба во земјата 
поврзана со загадувањето на воздухот, 
особено во Скопје, главниот град. Според 
податоците од неодамнешна студија за 
загадувањето на воздухот во главниот 
град (Мираковски et al., 2022), главната 
причина за загадувањето на воздухот 
во главниот град Скопје се емисиите 
на јаглерод диоксид, додека сите други 
супстанци придонесуваат во многу 
помала мера. Од студијата се гледа дека 
главниот виновник за големите количини 

2016

4.86
1.17
21%
21%
0.88
0.21
1.21
0.29

2020

4.93
1.11
23%
23%
0.90
0.20
1.27
0.29

2030

2.95
0.46
39%
43%
0.99
0.15
1.12
0.17

2050

3.86
0.28
46%
49%
1.33
0.10
1.45
0.11

Indicator

GHG³ / глава на жител / (tCO2-eq / глава на жител)
GHG /бдп (kg CO2-eq/ЕУ R)
Удел на ОИЕ во бруто потрошувачката на финална енергија без топлински пумпи
Удел на ОИЕ⁴ во бруто потрошувачката на финална енергија со топлински пумпи
Конечна потрошувачка на енергија / глава на жител (toe / ЕУ R)
Финална енергетска потрошувачка / БДП (kgoe / ЕУ R)
Потрошувачка на примарна енергија / глава на жител (toe / глава на жител)
Потрошувачка на примарната енергија / БДП (kgoe / ЕУ R)
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Графикон 19

Вкупно емисии за градот Скопје (референтна година 2019) 
Извор: Мираковски et al. „Студија на распределбата на изворите во градот Скопје – 
идентификација на главните извори на загадување на амбиенталниот воздух“ (Source 
Apportionment Study for Skopje urban area –identification of main sources of ambient air 
pollution). Шведска/УНДП/АМБИКОН.УГД. Мај 2022 

емисии што загадуваат во главниот град 
е домашното греење, каде што големи 
количини биомаса се трошат секоја година 
за греење – 91 %. Сите други извори 
придонесуваат со само 9 %, а сообраќајното 
загадување е на второ место, со 4 %. Ова 

уште повеќе ја потврдува потребата за 
развивање обновливи извори на енергија 
кои со време ќе ја заменат биомасата што 
загадува и ќе резултираат со подобар 
ИНЧР, барем во однос на зголемување на 
животниот век.

На крајот, обновливите извори на 
енергија се уште попотребни, земајќи 
предвид дека земјоделството е еден од 
секторите на општеството што навистина 
зависи од енергија. Бидејќи „секторот на 
земјоделството во Северна Македонија 
има пресудно социо-економско значење“ 
зашто „во секторот се вработени меѓу 10 

% и 13 % од активната работна популација, 
и придонел со 7,6 % на БДП-то на земјата 
во 2021 година“ (Димитриевски и 
Дединец, 2022), важно е да се забележи 
дека „цената на вкупните земјоделски 
влезни средства се има зголемено за 
19,2 % во јуни 2022 г. во споредба со 
јуни 2021 г.“. Според студијата, влезните 
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средства за производство во јуни 2022 г. 
се имаат зголемено за 25,8 % во споредба 
со истиот период минатата година, а 
на зголемувањето најголемо влијание 
имале: 1) изворите на енергија (горивото 
е особено важно за земјоделството) 
– цените се зголемиле за 50,7 %; и 
2) минералните ѓубрива – цените се 
зголемиле за 65,9 %. Резултатите на 
ваквите поместувања на пазарот се 
фактот дека „зголемувањето на цените 
го обременува производство, цените за 
ѓубрење имаат удел од 30 % од вкупните 

производствени трошоци, додека уделот 
на горивото се движи од 15 % до 30 % од 
вкупните производствени трошоци“. Со 
ова се објаснува порастот на цените на 
храната, но е и знак дека се потребни 
поголеми заложби во транзицијата 
кон обновливи извори на енергија и 
намалување на надворешната зависност, 
додека истовремено се прават обиди да 
се амортизираат зголемените животни 
трошоци под влијание на конфликтот во 
Украина, што предизвикува глобална 
криза со храна.

Поттикната од неколку последователни 
кризи од невидени размери, меѓу кои 
најновите се пандемијата на Ковид-19 
и конфликтот во Украина, започна 
нова ера на неизвесност. Човековиот 
развој, по постојан пораст од речиси 
три децении, го постигна врвот и сега 
постепено затајува, од 2019 г. наваму. 
Пандемијата на Ковид-19 го забрза 
опаѓањето на Индексот на човековиот 
развој на глобално ниво, и речиси 
во сите показатели од Извештајот за 
човековиот развој 2021/22 се гледа 
дека Северна Македонија речиси и не е 
исклучок од општиот тренд. И покрај тоа 
што припаѓа во земјите со висок степен 
на човеков развој,  поединечните 
анализи на сегменти засегнати од 
кризите укажуваат на загрижувачки 
трендови. Довербата во демократијата, 
довербата во институциите и 
притисоците на локалната самоуправа 
се само почетокот на долг список 
фактори кои придонесуваат за 
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негативната тенденција. Актуелните 
текови предизвикуваат видливи 
притисоци на претпријатијата, но и 
на пазарот на труд. Родовите улоги и 
родовата еднаквост претрпеле тешки 
последици од кризата со Ковид-19, со 
што девојките и жените се под уште 
поголем притисок. Општествената 
поларизација во Северна Македонија 
постигна претходно невидени 
нивоа, соодветствено на раздорните 
општествени и политички прашања 
од политичката арена. Климатските 
притисоци го оптоваруваат економскиот 
развој, а енергетската одржливост стана 
тема бр. 1 за стручните лица, а грижа 
бр. 1 за граѓаните. Сите овие фактори 
резултираа со вртлог на неизвесност и 
несигурност, од кои допрва треба да се 
најде излез. Се надеваме дека со помош 
на глобалните и националните стратегии 
по некое време ќе се спречи падот на 
човековиот развој и ќе се придонесе кон 
промената на трендовите на подобро.



Графикон 20

Помагање на луѓето да бидат посигурни преку инвестирање, осигурување и иновации
Извор: Програма за развој на Обединетите нации Извештај за човековиот развој 
2021/22. 2022.

Макробонитетни политики
Социјална заштита
Пристап до основни услуги
Заштита на човекови права
Јавна расправа
Можности за широко учество

Обезбедување на глобални јавни добра

Човеков развој што се базира на природата

Подготовка за соочување со промени 
во животната средина

Осигурување

Иновација

Инвестирање

Прилагодливо градење мир
Енергетска ефикасност

Социјална иновација
Справување со 

дезинформации и подобрување 
на медиумската писменост

Податоци и мерења
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Пробивање пат во неизвесни времиња – 
постои ли начин да се оди напред? 

Глобалните тенденции и трендови поврзани 
со човековиот развој укажуваат на надолен 
тренд уште од 2019 г. По речиси три децении 
стабилен пораст, вредноста на ИНЧР опаѓа 
две години по ред, со што се неутрализираа 
речиси пет години развој на глобално 
ниво. Северна Македонија речиси и да не 
е исклучок на ова правило, со негативни 
трендови во многу општествени сфери 
– општествена поларизација, доверба 
во институциите и демократијата, родови 
односи, клима, социо-економски притисоци 
итн. Ако помислиме и на глобалната и на 
локалната ситуација, може да си поставиме 
легитимно прашање – дали постои решение, 
или ако не се решат, барем да се намалат 

негативните последици на човековиот 
развој, кој уназадува? Кој може да понуди 
пат до ваквите решенија? Што да се 
преземе за да се амортизираат ризиците 
од комбинацијата на финансиските 
проблеми, енергетската криза, кризата 
со пандемијата и кризата со модерното 
војување? 

Програма за развој на Обединетите нации, 
врз основа на податоците собрани преку 
Извештајот за човековиот развој 2021/22, 
е можно да понуди дел од одговорот 
преку автентичниот пристап ИОИ –  
инвестирање, осигурување и иновации 
(УНДП, ИЗЧР 2021/22):

- ИНВЕСТИРАЊЕ значи да се инвестира 
во „јавни политики што се фокусираат 
на подобрување на можностите, како 
и на обликување на средствата што го 

овозможуваат тоа—што значи различен 
тип капитал, меѓу кој и природен 
капитал“. Една од клучните компоненти 
на инвестирањето подразбира и 
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инвестирање во обезбедување јавни 
добра на глобално ниво и „изработка 
на соодветни механизми со кои се 
одржува меѓународната координација 
и соработка“. Фаќањето во костец со 
последиците од ново-формираниот 
комплекс на неизвесност подразбира 
активирање формални структури и 
институции, но исто така и „поттикнување 
експериментација и иновација“. Целта е да 
„се санира нееднаквоста и да се обезбеди 
поединечно и групно признавање за да се 
овозможи достоинство со, меѓу другото, 
зајакнување на социјалните политики и 
негување граѓанско (ре)активирање и 
учество“.

- Компонентата ОСИГУРУВАЊЕ се 
потпира на „заштита или надомест за 
шокови што потекнуваат од меѓусебната 
интеракција на слоевите неизвесност“.  
Во овој поглед, земјите треба да ги насочат 
заложбите кон проширување на пазарот, 
а особено кон социјалното осигурување, 
за да создадат безбедносна мрежа за 
граѓаните. Државите треба да се особено 
осетливи кон маргинализираните групи 
во општеството, кои може да имаат 
потреба од дополнително осигурување 
во време кога нивните основни потребни 
не се адекватно задоволени, без оглед 
дали е социјално, економско или од друг 
тип. Без оглед дали се работи за проекти 
како минимална плата или универзални 
основни услуги; земјите треба да ги 
насочат заложбите на осигурување 
на популацијата од ризици кои би ги 
спречиле луѓето да уживаат во основните 
права и да ги задоволат основните 
потреби. Освен тоа, добрите практики 
во унапредувањето на човековите права 
имаат за цел „да идентификуваат што нè 
врзува и да ги вклучат луѓето во дијалог 
за човековите права во секојдневниот 
живот“. Подобрување на квалитетот 
на социјалниот капитал е најдобриот 
резервен план против закани во повеќе 
слоеви. 

- ИНОВАЦИЈАТА се однесува на 
„механизми со кои се бараат нови 
пристапи преку креативност и учење 
со повторување кои се инспирираат од 
разновидни гледишта“. Еден од пристапите 
е технолошката иновација која „ги 
проширува можностите на општеството 
да се развива во неизвесна ситуација“. 
Технолошката иновација треба да се 
базира на вложување во истражување 
и наука „за да се поместат границите на 
знаењето и да се активираат технолошките 
промени за ги надополнат, а не заменат, 
луѓето“. Понатаму, иновацијата мора да ги 
стимулира заедниците да се вклучат во  
адресирање и наоѓање на потребите и 
приоритетите на луѓето без да ги потиснат 
ранливите општествени слоеви. Еден од 
најголемите приоритети кога се работи 
за  иновација треба да биде фаќање во 
костец со дезинформациите бидејќи 
„социјалните медиуми ги преобразија 
методите, брзината и опсегот на 
ширењето дезинформации, особено кога 
тоа се прави организирано и со намера“. 
Друга цел на можните иновативни 
практики е „да се осмислат модели за да 
се предвидат промените во социјалните 
норми, како и методолошки алатки да 
се тестира причинската последица на 
општествените норми“. Со промената 
на општеството преку иновации мора 
да се гарантираат не само оригинални 
пристапи, туку и оригинални последици, 
исто така.

Некои од компонентите на пристапот 
„инвестирање, осигурување, иновации“, 
кои ги има прилагодено УНДП во 
ИЗЧР 2021/22, се спроведуваат во 
Северна Македонија преку разновидни 
проекти со кои се гарантира дека ќе се 
адресира повеќеслојната неизвесност во 
критичните сфери на општеството. 

Еден од проектите наменет за адресирање 
на недостатоците на пазарот на труд, како 
недостатокот на вештини на работната 



сила во области како земјоделство, 
градежништво, текстил и индустријата за 
обновливи извори на енергија е проектот 
„Глатко спарување на дигитализацијата 
и вештините за идните работни места“.5  
Со тоа што преку проектот се создаде 
платформа (https://skills4future.mk/), целта 
е „да се поддржат трите индустриски 
сектори: градежништво, текстил и 
обновливи извори на енергија со цел 
да се дискутираат и да се преговара за 
нов, можен модел за премостување на 
недостатокот на вештини“.   Проектот 
е главно фокусиран на две проектни 
активности:

1. Во рамките на првата проектна 
активност (идентификација на идните 
вештини што ќе бидат потребни за 
поддршка на зелените и дигиталните 
трансформации), во моментот е ангажиран 
Институтот за вертикално земјоделство 
од Виена, кој треба да осмисли патоказ за 
воведување на концептот на вертикално 
земјоделство во земјата, а и да напише 
извештај за вештините што се потребни 
за спроведување на процесите за 
вертикално земјоделство.

2. Во рамките на втората проектна 
активност (платформа за повеќе 
засегнати страни), давателите на услуги 
на национално ниво учествуваат во 
развојот на платформа за управување со 
учење што се базира на „Мудл“, а во неа 
спаѓаат три онлајн курсеви (изградба на 
моделирање информации, инсталација 
на фотоволтаици и моделирање текстил 
во три димензии) и во осмислувањето на 
една онлајн услуга, мобилната апликација 
„Работа што одговара“ (анг. Job Match).

Под покровителство на УНДП и неговите 
партнери во проектот, една од целите 
на проектот е исто така да се истражи 

„влијанието на новите технологии 
на побарувачката на работна сила, и 
како соодветни мерки преку анализи 
и осмислување обуки и спроведување 
можат да придонесат кон обезбедување 
вешти стручни лица за работните места 
во иднината“ (ibid). Со користење нови 
дигитални технологии, преку проектот 
се гарантира дека целата потенцијална 
работна сила во соодветните полиња ќе 
добие можност да усвои нови вештини, а 
и ќе се овозможи поголема правичност 
и подобар пристап до можностите на 
пазарот на труд. Проектот овозможува 
поврзаност со практичноста на новите 
технологии, при што ги користи за да 
надомести за недостатоците на пазарот 
на труд, со што нуди нови вештини на 
работниците во земјата.   

Понатаму, согласно Ветувањето за 
климата на УНДП (https://climatepromise.
undp.org/what-we-do/where-we-work/
north-macedonia) Северна Македонија се 
има обврзано да поднесе Национално 
утврден придонес (НУП) во Регистарот 
на национално утврдени придонеси на 
УНДП (https://unfccc.int/NDCREG), при 
што земјата се ома обврзано дека ќе ги 
намали стакленичките гасови, емисиите 
на јаглерод диоксид и дека ќе одвои 7,7 
% од вкупниот просечен годишен БДП за 
да ги постигне очекуваните цели до 2030 
г.  Со потенцијалот за трансформација на 
НУП „ќе се придонесе кон прилагодување 
на развојниот пат на Република Северна 
Македонија кон економија со ниско 
производство на јаглерод, со што уште 
повеќе ќе се одвојат емисиите на јаглерод 
диоксид од економскиот пораст и со што 
ќе се обезбеди пристојно ниво на реално 
БДП по глава на жител“.6 Во рамки на 
заложбите за постигнување на целите од 
НУП ќе се активираат повеќе засегнати 
страни, и на локално и на меѓународно 
ниво. 

5 За повеќе информации за проектот, ве молиме посетете го  https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MKD/
ProDoc%20Smooth%20Meetup%20of%20Digitalization%20signed.pdf. 
6 Ажурираната верзија на НУП за Северна Македонија ја има на https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-
06/Macedonian%20enhanced%20NDC%20%28002%29.pdf. 
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Во контекстот на подобрување на 
отпорноста на земјите на ризици и 
управување со ризиците од катастрофи, 
УНДП и независни ОГО-а во моментов  
спроведуваат два главни проекти во 
земјата. Првиот е „Подобрување на 
отпорноста на поплави во полошкиот 
регион“ (https://www.undp.org/north-
macedonia/projects/improving-resilience-
floods-polog-region), чија цел е „да се 
поттикне трансформативна промена во 
управувањето со ризиците од поплава 
во регионот, со што ќе се забрза 
префрлањето од чисто реактивни реакции 
на поплави кон интегрирани системи за 
раководење со опасности, ранливости 
и изложување на заедници и средства 
за да се спречат/ублажат загубите и 
да се намали влијанието на идните 
поплави“.  Иако проектот е ограничен на 
полошкиот регион во северозападниот 
дел од Северна Македонија, ќе служи 
како шаблон за ублажување на ризиците 
од поплава во сите делови на земјата со 
тоа што ќе ги подобри и подготвеноста и 
капацитетот, а и ќе придонесе да се изнајдат 
адекватни реакции на ризиците. Вториот 
проект го спроведува Институтот за 
демократија „Социетас цивилис“ – Скопје 
(ИДСЦС), а се вика „Подобрен капацитет 
за управување со кризи на општините 
во Северна Македонија“  (https://idscs.
org.mk/en/2020/11/06/improved-capacity-
for-crisis-response-in-municipalities-in-north-
macedonia/). Целта на проектот е „да се 
зајакне стратешката реакција на кризи 
во одреден број општини во Северна 
Македонија и на другите општини да им 
се демонстрира процесот на развој на 
стратегии за подготвеност и реакција 
на кризи“. Во синергија со заложбите на 
УНДП за ублажување на ризиците од 
поплави,  обата проекти може да послужат 
како нацрт за адресирање на можните 
стресни ситуации поврзани со поплавите 
и природните опасности на општинско 
ниво.

Други проекти кои даваат позитивен 
импулс во општеството со тоа што се 
обидуваат да ја подобрат состојбата 
на човековиот развој во земјата се 
поврзани со проектите како што е 
„Оспособување на општинските совети“ 
(https://www.undp.org/north-macedonia/
projects/empowering-municipal-councils), 
кој има за цел да ја поттикне работата 
на општата проценка на рамката на 
локалната самоуправа и да придонесе да 
се префрлат надлежностите од централно 
на локално ниво. Освен тоа, Проектот 
за управување со јавните финансии 
(https://publicfinance.undp.sk/en/severne-
macedonsko/) е фокусиран на реформите 
на локалниот даночен систем. Проектот 
под покровителство на УНДП, наречен 
„Зголемени капацитети за поефикасна 
контрола на малокалибарско и лесно 
оружје (МЛО)“ (https://www.undp.org/
north-macedonia/press-releases/increased-
capacities-more-efficient-control-small-
arms-and-light-weapons), има за цел да 
ги адресира безбедносните аспекти 
и незаконската трговија со оружје. 
Проектот се спроведува во соработка со 
Министерството за внатрешни работи на 
Република Северна Македонија.

Понатаму, УНДП ја поддржа владата за 
да воспостави постабилно и одржливо 
општинско финансирање со тоа што ќе 
воведе два финансиски инструменти - 
фондови за израмнување и за учинок, по 
што ќе се усвојат амандмани на Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа.

Во рамки на капиталниот проект за 
вработување, „Креирање можности за 
работа за сите“ (https://www.undp.org/
north-macedonia/projects/creating-jobs-
all), преку поддршка за јавните политики 
и спроведување на инклузивни мерки за 
активен пазар на труд во текот на 2021 г. 
УНДП поддржа над 300 претпријатија со 
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различни интервенции, со што работните 
места им се ставија на располагање на 
групите што тешко се вработуваат и на 
други ранливи групи. Следствено, беа 
отворени вкупно 956 работни места (68 % 
за жени, 41 % за млади лица, 26 % за Роми и 
42 работни места за лица со попреченост). 
Интервенциите за поддршка поврзани со 
стручното образование и обука (ЦОО) во 
2021 г. резултираа со 518 невработени 
лица кои завршија стручна обука, при што 
во просек над 77 % од нив беа жени.
 
Ново воспоставениот Младински 
ресурсен центар – iCan (https://www.
ican.mk/), давателот на услуги за обука и 
центарот за иновации обезбеди поддршка 
за младите лица од полошкиот регион за 
да најдат работа преку барање работа, 
создавање бизниси, градење кариера, 
иновации и развој на вештини, инкубација 
на стартапи и други методи. Во 2021 г., 
iCAN и службено стана организација која 
ја спроведува „програмата за пракса“ 
во рамки на Националниот оперативен 
план за вработување за 2021 г., со што го 
прошири придонесот кон активирањето на 
младите на пазарот на труд во полошкиот 
и во други региони во земјата.

УНДП, во консултација со приватниот 
сектор, воспостави централна платформа 
за акција на МСП-а bizz4all.mk, која 
обезбедува важни информации за 
пристап до финансии и мерки за поддршка 
што се достапни во земјата од владините 
институции или комерцијално, од 
приватниот сектор. Но, највредната услуга 
на порталот се услугите за советување 
и менторство што ги обезбедуваат 
стручните лица од бизнисот, кои во текот 
на 2021 г. над 500 компании ги употребија 
за полесно да ги надминат предизвиците 
што ги донесоа економските кризи и за да 
ги задржат работните места.

Конечно, за да пробие пат низ 
неизвесноста што е резултат на неколку 

кризи на глобално ниво, земјата мора 
да има детална стратегија. Тоа е токму 
причината поради која УНДП склучи 
партнерство со владата на Република 
Северна Македонија за да ја изготви 
Националната развојна стратегија 
(https://www.nrs.mk/).  НРС ќе служи „како 
водич и визија за Република Северна 
Македонија во периодот од 2022 до 2042 
г.“, со цел да се постигне „национален 
консензус за долгорочните развојни 
приоритети на земјата и да се изготви 
аполитичка, инклузивно осмислена, 
долгорочна НРС во која се наведуваат 
приоритетите што се идентификувани“.

Овие проекти претставуваат дел од 
активностите (целосниот преглед на 
работата на УНДП ви е на располагање 
на нашиот вебсајт) кои ги спроведува 
националната канцеларија во Скопје во 
рамки на поглобална заложба за да се 
адресираат ризиците и предизвиците 
што се идентификувани во ИЗЧР. 
Главните области каде што сложената 
и повеќеслојна глобална криза имаше 
најголемо влијание се родово-базираното 
насилство и климата, така што владата на 
Република Северна Македонија треба да 
го применува пристапот ИОИ најмногу 
во овие конкретни области. Што се 
однесува до ИНЧР, дури и ако ИНЧР се 
намалува на глобално ниво, локалните и 
меѓународните партнерите на земјата не 
треба да се престанат да се обидуваат 
да го ублажат товарот предизвикан 
од глобалните, повеќедимензионални 
кризи, кои резултираат со глобална и 
повеќедимензионална несигурност и 
неизвесност. Дополнително, веројатно 
откако се мери ИНЧР и откако се пишува 
ИЗЧР, сега, повеќе од кога било, мора да 
постои синергија на владите, граѓанското 
општество и меѓународните организации 
за да се надмине актуелната состојба 
и да се врати ИНЧР на вистинскиот пат 
– во нагорна линија, што е знак дека 
човековиот развој постепено оди напред.
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